
Uterom på tak.
Trivsel, miljø 
og fordrøyning. 



Uterommet 
på taket er 
ofte byggets 
flotteste areal. 
Bruk det!

Utsikt – frisk luft – boltreplass – fuglesang  
- tilbaketrukket – stillhet – fred og ro.  
Midt i byen som preges av travelhet,  
et yrende liv og trafikk. Et verdifullt  
uterom kan bli tilgjengelig for deg.  

Ta i bruk taket

I takt med at byene vokser, øker avstanden til naturen. Dette gjelder 
ikke bare for mennesker, men også for insekter og fugler. Parker er 
et godt alternativ for natur i byer, men disse er ofte få og små. Stadig 
større fortetting gjør at flere grønne områder vil bli borte. 

BEHOV FOR GRØNNE AREALER I BYER
Grønne områder er svært viktige og fungerer som små økosystemer 
for seg selv, i tillegg til å danne levegrunnlag for arter som forflytter 
seg mellom slike områder. 

På grunn av fortetting må vi kompensere for tap av grønne arealer. 
Det finnes mange muligheter for å utnytte tette flater. Utbygger har 
mulighet til å velge løsninger som er hensiktsmessige for hvert enkelt 
prosjekt.

TAKET KAN HA HØY ESTETISK VERDI
Taket kan utnyttes ved å lage en takhage eller terrasse. Det er mulig  
å lage et frodig uterom på taket ved hjelp av gress, plantematter, 
blomster, busker og trær. Gangbare flater gjør dette tilgjengelig.

ØKT BIOLOGISK MANGFOLD
Et grønt tak vil øke det biologiske mangfoldet i byene ved å gi  
nye leveområder til arter som er presset ut av byene

STOR HELSEEFFEKT
Grønne flater fungerer som byens lunger. Plantene fanger svevestøv 
og binder CO2, noe som gjør at luftkvaliteten bedres. Forskning viser 
at grønne områder gir helseeffekt.

GRØNNE LUNGER ØKER  
DET BIOLOGISKE MANGFOLDET



Ved styrtregn kan 
ikke rørnettet ta unna 
vannmengdene.

Grønne tak bidrar  
til å redusere flom-
problemene i byene.



Mer tette flater i byer reduserer arealene hvor  vannet 
kan trenge ned til grunnen. Fordrøyning i uterom på  
tak er et virkemiddel for å avlaste  et allerede belastet 
avløpsnett.

OVERBELASTET LEDNINGSNETT
Den tradisjonelle metoden for håndtering av overvann innebærer  
å lede vannet vekk så fort og effektivt som mulig. Det holder ikke  
lenger. Mer ekstremnedbør overbelaster vann- og avløpsrørene.  
Fortettingen i urbane områder fører til at regnvannet har fått  
færre naturlige områder som drenerer vannet. Vannet har rett  
og slett ikke noe sted å gjøre av seg.

TAK BLIR VIKTIGERE
Alle nybygg bør planlegges med tanke på hvilken rolle taket kan spille i 
overvannshåndtering. Mange gamle hus kan få nye og klimatilpassede tak.

LA TAKET TA STØYTEN
SINTEF sier i en pressemelding sommeren 2017: «Tak som kan forsinke 
vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til 
bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, 
bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt 
regn – som vil gi de største problemene i Norge fram mot år 2100, viser 
klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, 
spesielt viktig.»

TIDLIGERE FORSØK
Bent C. Braskerud hos Norges Vassdrag og Energidirektorat gjorde 
i 2009 en test på et grønt tak dekket med sedum. Testen foregikk 
en svært «våt» julimåned. Resultatene viste at et tak som er tørt når 
ned børen kommer, har evnen til å holde tilbake vann og fordrøye 
 avrenningen fra taket. Når sedumtaket er vått, holdes lite av ned børen 
tilbake, men avrenningsintensiteten reduseres ved at av renningen blir 
 fordelt over en lengre tidsperiode. 

TEST AV GRØNT TAK PÅ HØVRINGEN
I regi av forskningsprogrammet Klima 2050 gjennomfører SINTEF Bygg-
forsk og NTNU et forsøk på Høvringen i Trondheim som dokumenteres 
i en doktorgradsavhandling. Tester gjennomføres på et større grønt tak 
med tradisjonell oppbygging.

TEST AV FORDRØYENDE TAK PÅ HØVRINGEN
I tillegg er det bygget opp et fordrøyende tak med knust Leca, dekket 
med en permeabel belegningsstein. Foreløpige resultater i en doktor-
gradsavhandling viser en betydelig fordrøyningseffekt og temperatur-
dempende effekt.

 

Overvannshåndtering  
med fordrøyende tak

FORDRØYENDE UTEROM PÅ TAK 
BIDRAR TIL BIOLOGISK MANGFOLD, 
RENSER FORURENSET LUFT OG  
HÅNDTERER OVERVANN.



Taket er en verdifull del av eiendommen.  
Ved å bygge et fordrøyende uterom,  
kan utbygger utløse en betydelig verdi:

•  Et uterom på taket kan kompensere for uterom på bakken  
og gi høyere arealutnyttelse

•  Håndtering av overvann på taket kan kompensere for andre  
investeringer i overvannshåndtering

• Høyere attraktivitet gir høyere utleie- og salgspriser

• Beskytter takmembranen og gir lengre levetid

•  Temperaturdempende effekt gir besparelser i oppvarming  
og kjøling

Et riktig utformet fordrøyende tak bidrar svært positivt til fordrøyning  
av regnvann og reduserer lokal flomrisiko betydelig. 

Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen som dekker taket. Det 
slippes langsomt ut til avløpet. Den knuste Lecaen dekkes enten med 
et permeabelt belegg eller et grønt dekke. Det er utviklet en svært lett 
prototype belegningsstein, spesielt med tanke på fordrøyende uterom 
på tak. Dette kan kombineres til de lekreste uterom på tak. 
Kun fantasien setter grenser.

Prinsippløsning Betydelig verdiøkning 
for eiendommen

Illustrasjon: Hege Vatnaland



Sedum,  
stein og Leca
Våre fordrøyende tak er bygget opp av sedumplanter, 
løs Leca og permeabel belegningsstein og heller.

Bergknappmattene suger opp regn vannet, 
noe fordamper gjennom planten og noe siger 
sakte ned i underlaget og går mot sluk. Frodige 
grønne tak  skaper levende biotoper for flere 
truede arter, som humler og sommerfugler.

KONTAKTPERSON BERGKNAPP:

Bengt M. Tovslid, tlf. 90 84 59 26 
Epost: bengt@bergknapp.no

Leca absorberer vannet og frigjør det gradvis. 
Det fungerer også som et filter som fjerner for-
urensing i sedimenter og løse næringsstoffer. 

KONTAKTPERSONER LECA NORGE:

Rune Eliassen, tlf. 90 09 33 12  
Epost: rune.eliassen@leca.no

Jaran Wood, tlf. 91 72 87 50  
Epost: jaran.wood@leca.no

Multiblokk leverer nå en permeabel belegnings-
stein som er superlett. Tolagssteinen, som er 
patentsøkt, er  framstilt med Lecabetong  
i bunn og impregnert betong på topp, og  
er  spesialdesignet til bruk på fordrøyende  
bruksrom på tak.

KONTAKTPERSONER MULTIBLOKK:

Rune Egeland, tlf. 913 40 140  
Epost: egeland@multiblokk.no

Per Møller-Pedersen, tlf.  975 90 455  
Epost: pmp@stormaqua.no
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